Beretning
Nøragersminde Antenneforenings
generalforsamling maj 2010!
Vision:
Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra,
nemlig det at forsyne vores område med de mest optimale, og naturligvis lovligt modtagelige,
programmer til den mest økonomiske pris.
Gennemførelse:
Efter sidste års generalforsamling blev beslutningsreferatet lagt ud på infokanalen og på vores
hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.
Der er foretaget programafstemning efter generalforsamlingens beslutning. Det gælder både
elektronisk og i papirformat.
Den elektroniske programundersøgelse blev gennemført efteråret 2009, og den papirmæssige
undersøgelse blev også gennemført i efteråret 2009.
Den elektroniske afstemning afspejler efter Wilkes udsagn 95 % af medlemmernes ønske. Den
afspejler medlemmernes ønsker, alders- og kønsbestemt ønsker, samt udviklingen siden sidste
afstemning. En afstemning, der ikke blot giver et nuværende billede, men også analyserer
medlemmernes ønsker nu og på sigt. Et godt værktøj for bestyrelsens arbejde.
Den papirmæssige undersøgelse gav 200 svar, som er 25 % af medlemmernes ønske.
På baggrund af generalforsamlingens ønske er der resultatet af de 25 % vejet tungere end
resultatet af de 95 % ønske.
Generalforsamlingen har tidligere besluttet at vi opdeler programmerne i grupper, således at sport,
børneprogrammer eller andre programmer ikke optager forholdsmæssigt meget plads.
På den baggrund er kanaler som kanal 9, DK 4, TV 3 puls og andre programmer blevet nedstemt af
medlemmerne, og derefter også vurderet af bestyrelsen, at programmerne udgår.
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FDA har vundet en retssag om TV 3´s placering i den brede pakke i anlægget i stedet for den
smalle pakke. TV 3 bestemmer ikke i hvilke pakker man skal ligge i, men det gør bestyrelsen/
medlemmerne. FDA har således vundet over ViaSat.
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at vi ikke ønsker TV 3 i pakke 1, som TV 3 ellers har tilbudt
en anden pris end i pakke 2. Vi har besluttet at TV 3 skal koste det samme for alle vores
medlemmer, og ikke en særpris for nogle medlemmer.
Programomlægning:
Årets største udfordring har naturligvis været omlægning til digitalt fremføring af tv kanaler, og få
budskabet ud til medlemmerne.
Signalerne har været mange. Hvordan er jeg stillet som medlem af Nøragersminde
antenneforening.
Vi har gennemført mange tiltag. Her er et eksempel fra sidste års beretning:

Bare rolig – dit tv går ikke i sort!
Med kabel-tv fra Antenneforeningerne Nøragersminde, Ørestaden og Dragør Antenne- og Kabelnet sker der
intet med dit tv, når det analoge signal slukker. Du er en af de heldige, der fortsat kan se tv, som du plejer,
uden at gøre spor. Og vil du have endnu skarpere billeder, bedre lyd og interaktive muligheder, kan du
blive digital med Zaptor her og nu.
Læs mere på stofa.dk eller ring på 80 30 30 30.
Gælder husstande, hvor Stofa forsyner med Zaptor. Mindstepris 6 mdr. Zaptor boks/kort: 995 kr. + 187,50 kr. = 1.182,50 kr. ekskl. pris for analog tv fra foreningen. I flere
foreninger er det muligt at få Zaptor-boksen til en lavere pris, se stofa.dk

Der er også udsendt Mails til Stofanet kunder i foreningen.
Det er bare et af de tiltag der vil være i bestræbelse på at sikre at budskabet når frem til samtlige
medlemmer.
Det er vigtigt at fastslå, at som medlem af Nøragersminde antenneforening får dette ingen
betydning for dig.
Tvært i mod, får du flere fordele.
Ud over at det analog signal slukker, opstår der den mulighed, at medlemmerne får mulighed for at
se digitale programmer på et DVB-C tv.
Bestyrelsen har således 2 muligheder. 1. Ikke at tilbyde medlemmerne denne mulighed, men kun
den gamle kendte kvalitet, analog tv, eller 2: Indgå en fordelsaftale med Stofa, der dels giver en
lille stigning i abonnementet, men samtidig en mulighed for det enkelte medlem at få billig telefoni
og andre fordele, som stort set eliminerede den mindre merpris der er ved at indgå en
fordelsaftale.
Den 6. oktober beslutter bestyrelsen at indgå en fordelsaftale med Stofa, således at vi kan tilbyde
medlemmerne fri digitale programmer, og omtalte rabatter.
Medlemmerne blev direkte tilskrevet i et brev af 27. oktober 2009, for at sikre at budskabet kom
frem til alle. Her var der også en mulighed for at sige nej til fortsat medlemskab.
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En sådan omlægning har naturligvis været en stor udfordring for bestyrelsen og Stofa.
Bestyrelsen har således været repræsenteret i en messe i Berlin og i hos et kabelnet udbyder i New
York, således at vi er dels ser hvordan andre har udført denne ændring, og hvor vi er i den samme
situation.
Mange tanker og bestræbelser op til denne omlægning er gennemført for at sikre at alle
medlemmer har forstået hvad omlægningen betyder for det enkelte medlem.
I skrivende stund er der ikke modtaget skriftlige klager af omlægningen af digitaliseringen.
Det er dog med en vis undren at jeg har modtaget 2 henvendelser vedrørende dårligere signaler
efter omlægningen.
Vi har kontrakt med Stofa, således at er der dårligt signal, og du ikke selv har ødelagt kabler,
kommer Stofa og tjekker din forbindelse uden at det koster dig noget.
Ring endelig 80 30 30 30 hvis ikke dit signal er i orden.
Foreningens tilsynsførende kan også kontaktes, hvis kontakten til Stofa ikke bærer frugt.
Økonomi:
Kontingentet til Nøragersminde Antenneforening er det samme som vi startede med i 1988. Det er
godt vi kan fastholde dette, men det bør ikke være en målsætning i sig selv.
Formanden har søgt inspiration til årets virke gennem selvbetalt rejse til New York og
foreningsbetalt messe i Berlin.
Udgifterne har i 2009 primært bestået af sikring af omlægning af analog signal til digitalt signal og
ikke mindst sikring forståelse af medlemmer interesse.
Der er også konstateret betalingssvigt fra foreningen som ikke anses for rimeligt. En ny procedure
er iværksat.
Et medlem har ønsket at stille følgende spørgsmål:
1. Prisen for abonnement på de nye programpakker skal offentliggøres på Nøragersminde
Antenneforenings hjemmeside samt infokanalen, samtidig med offentliggørelsen af de nye
programpakkers sammensætning.
Såfremt forslag 1 ikke vedtages stilles følgende forslag.
2. Senest 1. måned efter ændring af programpakkerne, skal den aktuelle pris for abonnement
være tilgængelig på Nøragersminde Antenneforenings hjemmeside, samt infokanalen.
Oplysningerne har været tilgængelige på Stofa´s hjemmeside siden starten af året. Under fanen
E – shop oplyses priserne på pakke 1 og pakke 2. De bliver opdateret med jævne mellemrum.
Havde vi fået en henvendelse fra pågældende medlem på samme måde som vi får det fra andre
medlemmer, var problemet løst med det samme, frem for vi skal have forslag til
generalforsamlingen.
Er nogen i tvivl om deres regning, kan man skrive eller ringe til Stofa´s afdeling for dette område.
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Aktiviteter:
Vores leverandør Stofa har haft 50 års jubilæum. Bestyrelsen besluttede at foreningen
repræsenterede Nøragersminde Antenneforening ved formand og kasserer.
Stofa ønskede ikke gaver, eventuelle bidrag skulle sendes en til en humanitær organisation med kr.
500,Bestyrelsen har også deltaget i FDA´s landsmøde, som gav et udtryk af udvikling. Den nye
formand, som vi også har haft på besøg til et bestyrelsesmøde, har nu på kort tid totalt forandret
FDA´s renomme, og gjort FDA til et respekteret og indflydelsesrig organisation.
Bestyrelsen følger naturligvis FDA`s udvikling med interesse.
Fremtid / Mission:
Bestyrelsen må sikre sig, at bestyrelsen/foreningen er vellidt og respektabel i medlemskredsen og
foreningens omgangskreds på alle områder. På den måde får vi maksimal indflydelse der hvor vi
ønsker det.
Bestyrelsens arbejde må bestå af medlemmers interesse, og ikke af enkelte personers interesse,
i lighed med vores programplan, hvor sport, børneprogrammer m.m., blev opdelt i kategorier med
antal af programmer i hver kategori, for at sikre alsidigheden, og ikke kun tilgodese en kategori.
Modellen er et udtryk for bestyrelsens alsidighedstankegang, og kan godt anvendes som
udgangspunkt for den fremtidige arbejdsstrategi.
Bestyrelsen må også være udviklende, og ikke afviklende.
Bestyrelsen må sikre sig almen og korrekt viden, og handle ud fra denne.
I skrivende stund har FDA indkaldt til informations – og udviklingsmøde på tværs af leverandører af
signaler og anlæg, men som en garant for at medlemmernes interesse bliver repræsenteret både
over for myndigheder, programleverandører og anlægsleverandører.
Mødet har så stor interesse og er overbooket, fordi alle i en forandringstid søger sammenligning,
vejledning, og ikke mindst det jeg har søgt, nemlig er vi med eller er vi bagud.
Som bestyrelse for ca. 800 medlemmer udgør vi en lille forening. Vi må gerne være proaktive, men
vi må ikke sætte os mål, der ikke matcher med hvem vi er.
Vi har også i år, og ikke mindst i forbindelse med omlægningen til digitalt signal, med gratis HD
kanaler m.m., haft et godt samarbejde med Stofa.
Et samarbejde der respekterer begge parter og tager højde for den situation parterne er i.
Det er vist ikke nogen hemmelighed, at der har været pres på hos samtlige Stofas medarbejdere i
det forløbne år. Det skal vi som bestyrelse kunne forstå.
Omvendt, når tingene så er faldet på plads, er samarbejdet af en sådan karakter, at der er skabt
tillid til, at når der er lavet aftale med programleverandørerne, får vi også programmerne tilbudt,
og skal tage stilling til dem på alles medlemmers vegne.
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Vi vil således sikre, at vores anlæg er med blandt de bedste anlæg i Stofa regi. Vi følger
udviklingen, og bruge vores opbyggede tillid hos Stofa til at skabe den bedst tænkelige modtagelse
af ydelser, som kan tilvejebringes.
Det vil sikres ved deltagelse i møder og aktiviteter der anses for at være væsentlige til dette
formål.
Foreningen består i dag af 805 medlemmer. Af disse er ca. 55 % tilsluttet StofaNet og ca. 20 %
har nu en zaptorløsning.
Beretningen er at finde på foreningen hjemmeside eller kan rekvireres hos bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Torsten Vester
Formand.
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